
لل مممن الرحمممن)1( حم ((: بسم الله الرحمن الرحيم القارئ  تنزيمم
ييل ا لقوم يعلمون )2(الرحيم  ننل ا عرب صصلت آيل اته قرآ فف )4(  كتل اب 

فرمهم فهم ل يسمعون رر ض أكث نرا فأع نرا ونذي .)) )4(بشي
: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قبل أن نبييدأ درس اليييومالشيخ

ننمكمل الفوائد، وصلنا إلى:  " ثم ممن أجل أن  نرجع إلى الدرس الماضي 
ددم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره " البسملة تق
ةة تابعيية دن اهييا ليسييت آييي ممن كتاب الله ولمك ةة  دنا أن اها آي دي ةرا وب المكلم علي اها كثي
للسورة التي بعدها ول التي قبل اها، بل هي آية يؤتى ب اها لبتداء السور ما
مم ميين لل اسيي دن النسان يقييول أبتييدئ بمكيي دما معناها فإ عدا سورة براءة، أ
أسماء الله، وإنما جعلنا المعنى (بمكل اسم من أسماء الله)؛ لن (اسم)
لل مفييرد مضيياف إلييى مفرد مضاف والمفرد المضيياف يفيييد العمييوم كيي

 وإن تعممدوا((معرفة فإنه يفيد العموم، ألم تروا إلى قول الله تعالى: 
مظ اهييا لقلنييا إن اهييا))نعمة الله ل تحصومهل ا   (نعمة الله) لو نظرنا إلى لف

دن اها كثيرة ل تحصى، فيمكييون هييذا المفييرد الييذي أضيييف يمكييون واحدة لمك
ةد نمفييي لل مفييرد مضيياف لمعرفيية فييإنه  للعمييوم وهييذه هييي القاعييدة: كيي
للعموم، ول اهذا قلنا بمكل اسم من أسماء الله، والرحمن الرحيم صييفتان
صصف والثانية روعي في اها الفعل نروعي في اها الو للفظ الجللة لمكن الولى 
ددر نيق دله ق هذا الجار والمجرور فإنه محذوف و عع دما مت وهو إيصال الرحمة، أ
ةبا للمقام، فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت: بسم الله الرحمن ةرا مناس دخ مؤ
عل ةل؛ لن الصيي لدر: أقرأ، وإنما اختير ذلك أي اختير أن يمكون فع الرحيم ق
نل الفعل بل شرط، والسييماء الييتي تعمييل عم في العمل الفعال ول اهذا يع
ممن شروط كما هو معروف في علييم النحييو، وإنمييا عمل الفعل لبد ل اها 
ةنا بييذكر اسييم اللييه، لم عي ةرا لفائدتين: الفائدة الولى ت لخ اخترنا أن يمكون متأ
ةرا فييإذا دنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصيي والفائدة الثانية إرادة الحصر ل
ةدا لييم مرم. المعنى: ل تمكرم غيره، لمكن لييو قلييت: أكييرم زييي ةدا أك قلت: زي
ةذا أخرنيياه لفائييدتين الفائييدة الولييى: تيمنييا بييذكر يمتنع أن تمكرم غيره، إ
نن عييي دنييه أب ةبا؛ ل ددرناه مناسيي اسم الله عز وجل والثاني: إفادة الحصيير، وقيي
نن لي نتييب المقصود فلو قييال قائييل: بسييم اللييه أبتييدئ قلنييا: صييحيح لمكيين ل 
دن البتداء يمكون للقراءة ولغييير ننه باسم الله أقرأ؛ وذلك ل لي المراد كما تب
ةبا للمقييام، والخلصيية الن: أييين القييراءة فل اهييذا اخييتير أن يمكييون مناسيي
لخر مناسب للمقام  عأ عت نم دله ق الجار والمجرور نقول: هو محذوف، فعل  عع مت



 وقال المفسر: " الله أعلم بمراده به " وهذا)) حم ((قال الله تعالى: 
هو الدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آلييه وسييلم
مرف معناه قل: الله أعلم بمييراده بييه؛ لقييول اللييه تعييالى: دن الذي ل تع أ

رد(( رؤا ففمم لل روا رر  رصمم رب لل روا رع  لم سسمم سن ال إإ لم  للمم إع إه  إب رك  رل رس  لي رل رمل ا  فف  لق رت رول   
نل  فئو لس رم فه  لن رع رن  ركل ا رك  إئ رل لو فأ لل  ]، ولمكن قد يقول قائل:36[السراء:)) فك

مر ميين دنه ل معنى ل اهذه الحروف ال اهجائية الييتي توجييد فييي كييثي إننا نعلم أ
عللة القرآن فقد قال الله تعالى:  عد  نزل به الروح((السور نعلم ذلك ب

يي المين * على قلبممك لتكممون مممن المنممذرين * بلسممل ان عربمم
نن العربي ل يمكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى))،مبين   واللسا

ةنييى لد ذاته لو قلت: أ ب ج ح خ ما ل اها معنى فإذا لييم يمكيين ل اهييا مع في ح
بمقتضى اللسان العربي قلنا: إن قوله: (حم) و(الم) و(الر) وما أشب اه اها
ةنى صييارت ند على هذا إذا لم يمكن ل اها مع مر لد ذات اها، ي ةنى في ح ليس ل اها مع
نيقال: إن اها ليسييت لغييو وإنمييا المييراد عو فيه. ف ةوا وكلم الله تعالى ل لغ لغ
نزوا عيين التيييان بمثييل عجيي إقامة الحجة علييى أولئييك المشييركين حيييث ع
نروف ل عتييى بحيي دن هييذا القييرآن هييل أ نزوا مييع أ عج مة واحدة ع عي القرآن ول بآ
عن اها حتى يعتذروا ويقولوا: إنه جيياء بحييروف ليسييت معروفيية لنييا؟ يعرفو
مف يعرفون اهييا، قييال شيييخ السييلم رحمييه الجواب: ل، القرآن جاء بحييرو
نر صكيي مذ عدها  ةة ب اهيذه الحييروف إل وبعيي ةة مبييدوء الله: ولذلك ل تمكاد ترى سور
ممن أول البقرة إلى أن تييأتي إلييى آخيير السييور المبييدوءة صبدأ  القرآن، وا
دن هيذا القيرآن ةة إلييى أ نر القيرآن إشييار عدها ذكي دن بعيي مجد أ ب اهذه الحروف ت
ننييون من اهييا لو عمك نت ممن هذه الحروف الييتي  عر العرب كان  عزكم معش الذي أعج
ددا، وأمييا مضح ج عممكم، وهذا الذي ذهب إليه شيخ السلم رحمه الله وا كل
نم التابعين بمكتاب صبر أعل عج دنه ليس ل اها معنى فقد قاله مجاهد بن  القول بأ

زز وجل   الله ع
رلت آيل اته ((قال:  صص فف إمن الرحمن الرحيم * كتل اب  لل   قييال)) تنزي

نره " ولييو قيييل لسر: " (تنزيل) مبتدأ، (كتاب) خب عف المؤلف رحمه الله الم
ةل مين الرحمين ةب فصييلت آيياته تنزيي بالعمكس لمكان أوضح لو قيييل: كتييا
عبر بالذات عن المعنييى هييذا نيخ عبر بالمعنى عن الذات ول  نيخ الرحيم؛ لنه 
دن مييا الصل، فتقول: زيد قائم. (قائم) خييبر ول تقييول: (زيييد) خييبر، لمكيي
ةل لمكن لييو قيلييك ممن العراب له وجه يعني ليس باط ذهب إليه المؤلف 
عييين، عضييح وأب ددم و(كتاب) مبتييدأ مييؤخر لمكييان أو ةل) هو الخبر مق إن (تنزي
زب عييز وجييل أي: عمن يعني به؟ يعني به الر ةل من الرحمن الرحيم)  (تنزي



صين السييمين المكريمييين عذ دنييه أتييى ب اهيي ممن الله الرحميين الرحيييم لمك ةل  تنزي
مميين مقتضييى رحميية اللييه عييز علييه  دن إنزا دن القرآن رحميية ل ةة إلى أ إشار
ةل من اللييه؟ نعييم كمييا جيياء فييي وجل، أليس من المممكن أن يقال: تنزي
دن هيذا القيرآن دنه قال: من الرحمن الرحيم إشيارة إلييى أ مت أخرى لمك آيا
عم بييه العبيياد، والرحميين محيي دن الله ر عزل بمقتضى رحمة الله عز وجل، وأ ن
متيييان ممن أشرف أسماء الله عز وجل ويأ الرحيم اسمان من أسماء الله 
لل واحييد صين بعض اهما عن بعض، فييإن انفصييل فمكيي عل مص عف متيان من عنين ويأ مر مت مق

ةن معنى الخر فقوله:  لم عض )) الرحمممن علممى العممرش اسممتوى ((مت
دن الليه تعيالى فة والفعيل، أي أ دمن الص عضي درحييم فيت هيذا منفيرد عين ال
عميين عحم ب اهذه الرحمة  ةف بالرحمة الواسعة وهو سبحانه وتعالى ير موصو

ةضييا نقييول:)) ومهو الغفور الرحيممم ((شاء من عباده، وفي قوله:   أي
دن اها انفردت عيين الرحميين، أمييا إذا عمل الوصف والفعل؛ ل صش الرحيم هنا ت
اجتمع الرحمن والرحيم كانت الرحميين للصييفة والرحيييم للفعييل ول اهييذا
علن) وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي صع جاءت الرحمن على وزن (ف
ععل عميين امت مل ةل يقال: غضييبان  ةدا، فمث نمرا متلء وتمام الوصف الذي كان  الم
ةفا، وكييذلك سييمكران للممتلييئ نبه خفي عمن كان غض مل ةبا، ويقال: غاضب  غض
للب في اها نغ ععة، أما الرحيم ف اهي  دس لل هذا الوزن يفيد المتلء وال ةرا، فمك عمك س
جانب الفعل أي: إيصال الرحمة إلى المرحوم ول اهذا جاءت في القييرآن

نتييه الييىوكل ان بممل المؤمنين رحيمممل ا المكريم ((  )) أي قييد وصييلت رحم
نم اهييم بييالمعنى دنه يرح زما غييير المييؤمنين فييإ مه مطله ق، أ المؤمنين على وج
نيييذكر العام, طيب خلصة مييا قلنييا فييي الرحميين الرحيييم قلنييا: إمييا أن 
مرد أحييدهما عيين نأفيي صن  الرحمن مع الرحيم أو يفرد أحدهما عن الخر، فييإ
نب الصييفة عب فيي الرحمين جيان لليي نغ ةعييا  عرا جمي مك نذ الخر تضمن الثاني وإن 
دلن ند دن هييذين السييمين المكريمييين ييي وفي الرحيم جانب الفعل، واعلييم أ

ةف بالرحميية كمييا قييال تعييالى:  دن اللييه تعييالى موصييو لبممك((علييى أ  ور
ففور ذو الرحمة  لي ذو الرحمممة (( ))الغ إنمم رغ لبممك ال عميية)) ور صح  فالر

مميين المصييادر ددى أو  ععيي نمه، وهييل هييذا السييم ممييا يت نته والرحيم اسيي صف
ددى؛ لقوله تعالى: ((  عع  ))، والقاعييدة فيييويرحم من يشل اءاللزمة؟ يت

دمن أمريين: إثبيات عضي ةميا ل يتعيدى فيإنه يت دنه إذا كان السم لز العقيدة أ
دمن ثلثة أشياء: إثبات السييم عض السم وإثبات الصفة، وإذا كان يتعدى يت
وإثبات الصفة وإثبات الفعل، فمكلميية (العظيييم) اسييم ميين أسييماء اللييه
ةمييا، اليمييان بييه نظييم أي صييار عظي عع لزم أو متعدي؟ لزم, ول اهذا يقال: 



ةضا دمن أي ةم من أسماء الله، ويتض دنه اس دمن اليمان بي(العظيم) على أ عض يت
دمن ثبوت العظمة لله عييز وجييل، (الرحميين) يتضييمن ثلثيية أشييياء: يتضيي
ةة ميين صييفاته، مميين أسييماء اللييه، والثيياني: الرحميية صييف ةما  الرحمن اسيي
صس، فاليمييان مقيي دنييه يرحييم ميين يشيياء وعلييى هييذا ف والثالث: الفعل أي أ
ممن بالسم والصفة والفعل، نتؤ عم أن  مز عل بالسماء نقول: إن كانت متعدية 

ممن بالسييم والصييفة، (( نتييؤ عجييب أن  لب فصمملتوإن كانت لزمة و  كتل ا
نتييوب، وبميياذا هييو ممكتييوب؟آيل اته  )) كتاب فعال بمعنييى مفعييول أي ممك

عحف الييتي بأيييدي لصيي ةب في اللوح المحفييوظ ممكتييوب فييي ال نقول: ممكتو
نله قييوله تعييالى: ةب بالصحف التي بأيييدينا، أمييا الول فييدلي نتو الملئمكة ممك

 وأما الثيياني فييدليله))، بل مهو قرآن مجيد * في لوح محفوظ ((
رمن شل اء ذكره * في صحف مكرمة * مرفوعممة((قوله تعالى:   ف

، وأمييا الثييالث فواضييح))مطهرة * بأيدي سفرة  * كممرام بممررة 
دمن هييذه المعيياني الثلثيية: كتيياب أي عء من (كتاب) ف اهييو يتضيي لل ما جا فمك
ممكتوب في ماذا؟ في اللوح المحفوظ في الصحف التي بأيدي الملئمكة

في الصحف التي بأيدينا 
فته((  لت آيل ا رل صص صفصيلفف عنت الحمكام والقصص والمواعظ " نعم، الت لي نب  (( 

ةنييا مجمليية دصييلة لمكن اهييا تييأتي أحيا دن آيييات القييرآن مف ضد الجمال يعني أ
ةل، وقييوله: دصيي نع مف عل المجمييل صييار الجمييي لصيي نف ةنا مفصلة وإذا  وتأتي أحيا
عل بين اهييا وبييين ميا مصي نف (آياته) جمع (آية) والية في القيرآن هييي كييل ميا 
عق اها بفاصل ول اهذا تسمعون كلم العلماء يقول فواصل اليات مح عق اها ول سب
عل اها وعما بعدها، وهيي -أعنيي عصل في اها الية عما قب نيف يعني الماكن التي 
اليات المكريمة- من اها ما هو طويييل ومن اهييا مييا هييو قصييير ومن اهييا مييا هييو

نل آية في كتاب الله آية الدين   يل ا أيهل ا الذين آمنمموا((متوسط، فأطو
فتم بدين  لن مميين الحييروف الييتي))إذا تداي عصر آية (طه) لمكن هييذه  ، وأق

صرنا، طيب نشوف (ثم نظيير) و(مييدهامتان) أي اهمييا در ليس ل اها معنى كما ق
ةفييا؟ (ثييم نظيير) سييتة أحييرف الميييم المشييددة علييى اثنييين، عثيير حرو أك

(مدهامتان)؟
: ثمانية يا شيخ   تسعةالطلبة
ةذا (ثم نظر) أقصر آيييةالشيخ لي اهما أكثر؟ الستة أو الثمانية؟ طيب إ ةذا أ : إ

في كتاب الله، والباقي متوسط منه ما يميل إلى الطول ومنه ما يميييل
لصلت، هذه السيينة نف لسنة في اليات أن تقرأها حسب ما  إلى القصر، وال

 مل الك يوم   الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العل المين ((فتقرأ 



 امهدنل ا الصممراط المسممتقيم  إيل اك نعبد وإيل اك نستعين  الدين 
صممراط الممذين أنعمممت عليهممم غيممر المغضمموب عليهممم ول

عت ))الضل الين صج علة، وإن أدر دص عف نم  كم من اليات؟ سبع آيات تقرأها كذا 
دذ ن اهيي عي دنييه ل ينبغييي للنسييان أن  دنه لم يرد الن اهي على ذلك إل أ فل بأس؛ ل
عفييى مزم أن تخ عليي نرم عليييه إذا  عفى معه الحروف بل قييد يحيي دذا تخ عه القرآن 
زذ الذي يستمكمل فيه النسان الحييروف فل بييأس، نض الحروف، أما ال اه بع
لمكن الفضل الوقوف على كل آية وهنا نسأل الخ هل تقف علييى قييوله

 ))؟ مي هي بآية؟ فويل للمصلينتعالى: ((
بالوصل  ليس:الطالب
: ليش؟ ما هو قلنا الفضل أن تقف على كل آية؟الشيخ

الوصل فويل المصلين الذين هم عن صلت اهم ..... : الطالب
:  لمكن لو وقفت؟الشيخ

ةعا.. الوعيد ...: يختلف المعنىالطالب  المصلين جمي
مقيف ييا إخيوانالشيخ ف أو ل يقيف؟ ي : طيب ماذا تقولون أنتم؟ هل يق

مصييلة دن الله عز وجل هو الذي أنزله وجعل هذه آية منف يقف؛ لن اها آية ل
من على القلب مفي صس لق إ عن الخرى، وربما يمكون في الوقوف على الية د
لضييح ذلييك عو ني دقب المعنييى الييذي  حتى يندهش: كيف ويل للمصلين؟ فيتر

 )) سيندهش السامع كيف ويييل للمصييلينفويل للمصلينفتقول: (( 
لين ل اهذا فتأتي ((  عب عغف المعنى الم دقب بش الذين مهم عن صلتهمفيتر

مقييفسل امهون ةذا ن مض قاحلة أليس كييذلك؟ طيييب إ دن اها مطر على أر  )) كأ
دما ((   )) ف اهذه ل نقف؛ السييبب:ل تقربوا الصلةعلى هذا ول مانع، أ

ل تقربمموا الصمملة وأنتممملن اهييا ليسييت رأس آييية بييل نقييول: (( 
ةذا (( سكل ارى رلت آيممل اته ))، طيب إ صصمم  )) يشييمل التفصيييل اللفظيييفف

والمعنوي: التفصيل اللفظي: أن الله جعل كل آية مستقلة عن الخييرى
ةل مفصول بعض اها عن بعض، والمعنوي: التبيين واليضيياح لمييا كييان مجم
ول اهذا أشار المؤلف رحمه الله إلييى التفصيييل المعنييوي فقييط فقييال: "
عنت بالحمكام والقصص والمواعظ " ولمكن ينبغي أن يقال إن اهييا فصييلت مي نب
لصييلت عيين الخييرى، نف زل آية  من وج اهين: لفظي ومعنوي فاللفظي أن ك
ةء ميين الحمكييام أو غيرهييا، ممل من اهييا سييوا نأج عن ما  لي نب عنت و لي نب والمعنوي أن اها 

 هذا)) ومل ا أدراك مل ا يوم الدين * ثم مل ا أدراك مل ا يوم الدين ((
مله:  نه بقو عل دص عف عمل  نئل ا والمممر((نمج سس شممي  يوم ل تملك نفممس لنفمم

 القل ارعممة * مممل ا القل ارعممة * ومممل ا أدراك مممل ا(( ))،يومئممذ للممه 



عله بقوله: ))القل ارعة  دص عف نمجمل   يوم يكممون النممل اس كممل الفراش(( 
نن القرآن أنييه))المبثوث   فالتفصيل هنا أي التفصيل المعنوي يعني بيا

دين. عب ني دد أن  نب ةل فل  لضح حتى لو جاء مجم نو عن و لي نب
 )) ييل ا"  ننل ا عرب ممن (( قرآ ةل  لسيير الجللييينكتل اب )) حا عف نم مته "   )) بصييف

ةنا أورد عليييه: دن إنسييا دن (قرآنا) حال فمكييأ ليد جدا قال إ رحمه الله يعني ج
مصفته ةفا؟ فقال: ب كيف تقول إنه قرآن والحال وصف و(قرآن) ليس وص
ةنييا) ديا) يعني لو كييانت الييية المكريميية (قرآ ةنا عرب ديا) (قرآ نته؟ (عرب عف أين ص
دقة: اسييم عت دن الحييال لبييد أن تمكييون مشيي ةل؛ ل دح أن تمكييون حييا فقط ما ص
زه ق؟ عت نمشيي دل غييير  زه ق و عت فاعل أو اسم مفعول أو ما أشبه ذلك، وقرآن مش
مميين (كتيياب) بصييفته " أنتييم معنييا يييا زه ق فل اهذا قال: " إن اها حال  عت نمش غير 
ةل؛ دح أن يمكون حييا دنه قال: ص ةذا " بصفته " عائد على (قرآن) كأ جماعة؟ إ
مميين (كتيياب) ةل  دنه موصوف، طيب فإذا قييال قائييل: كيييف تجعلييونه حييا ل
دن هييذه مرفيية؟ قلنييا: إ نب الحييال ل بييد أن يمكييون مع و(كتاب) نمكرة وصيياح

صت في قوله: ((  عص لص نخ عصت بالصفة،كتل اب فصلت آيل اتهالنمكرة  لص نخ  (( 
نقوع الحال نو عز  ممن المعرفة فلذلك جا ةة  عب عصت صارت قري لص نخ والنمكرة إذا 
مميين من اهييا، فلييدينا الن إشييمكالن: الشييمكال الول: كيييف جيياءت الحييال 
مصييف بقييوله: نو دن كتيياب الييذي هييو النمكييرة  (كتاب) وهو نمكرة؟ وجوابه: أ
صت النمكرة جييازت الحييال من اهييا، طيييب الشييمكال عف مص نو صت آياته) وإذا  عل لص نف )
دح أن يمكييون عصيي ةل فمكيف  ةنا) حا عنا (قرآ صب عر ديا) إذا أع مب ةنا عر الثاني: الحال (قرآ
عزت الحال منييه، طيييب ةل وليس بمشته ق؟ موصوف بمشته ق فلذلك جا حا
صعلن نف صرآن على وزن  نق صرآن كلمة  نق ةل:  دو ديا أ مب ديا) ومعنى كونه عر مب ةنا عر (قرآ
عران ومييا أشييبه ذلييك ف اهييل هييو بمعنييى قييارئ أو بمعنييى صفيي نغ عران و صمك نشيي ك
مميين صمييع أو  نروء، ومقييروء هييل هييو ميين الج دنه بمعنييى مقيي نروء؟ قيل إ مق
دن اهييا عييية ل صر عمع ومنه اسييم الق مري) بمعنى ج عرى يق عق ممن ( دنه  التلوة؟ قيل أ
دنه جييائز أن يمكييون عتل، والصواب أ ممن (قرأ) بمعنى  ةة للناس، وقيل  عع مم جا
ةحا للمعنيييين ول منافيياة بين اهمييا ممن هذا ومن هذا؛ لنه ما دام اللفظ صال
دن (قرآنا) بمعنى مقروء، ويجييوز ةعا، هذا إذا قلنا إ نيحمل علي اهما جمي فإنه 
نقرآن) بمعنى (قييارئ) أي: جيامع معل (قارئ) ( أن تمكون بمعنى اسم الفا
دنييه ديا) ف اهو نسييبة للعييرب؛ ل مب دما (عر للحمكام والتوحيد وغير ذلك، طيب أ

جاء بلغت اهم، والله أعلم.
دن النبي صييلى اللييه عليييه وسييلم قييال: إذا...: الطالب  عن أبي هريرة أ

 ... )) الحمد لله رب العل المينقرأتم (( 



زل علييى ذلييكالشيخ  ند : هذا ليس بصحيح الحديث هذا ليس بصييحيح وييي
زن اللييه تعييالى قييال:  فت(حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أ لم رس  ق

رفين   فممإذا قممل ال:-يعنييي الفاتحيية-الصلة بيني وبين عبممدي نصمم
 إلييى آخيير)الحمممد للممه رب العممل المين قممل ال حمممدني عبممدي... 

الحديث فبدأ بقوله: (الحمد لله رب العالمين).
ع اهيير ب اهييا فييي القييراءة دن الرسول صلى الله عليه وسلم كييان ل يج ةيا: أ ثان
ع اهيير عر ب اهييا كمييا يج ممن الفاتحة لج اه الج اهرية على القول الراجح ولو كانت 

دية اليات. مق بب
دن بقية سور القرآن ليست البسملة من اها فنحتاج إلى دليييل قييوي ةثا: أ ثال

دن اها من الفاتحة. لين أ يب
دن قييوله تعييالى:  ةعييا: أ فت الصمملة بينممي وبيممن عبممدي(راب لم  قسمم

لين  رف متييم ذلييك إذا)نص ةف فييي المعنييى ول ي ةف في السياق ونص صص من  هي 
 )) هييذا للييه،الحمد لله رب العل المينجعلنا البسملة من اها استمع: (( 

امهممدنل ا )) لله ثل ث آيات، (( الرحمن الرحيم * مل الك يوم الدين(( 
 ))صراط الذين أنعمممت عليهممم )) للعبد (( الصراط المستقيم

سضممل الينللعبد ((  ةذا: ثل ثغير المغضمموب عليهممم ول ال  )) للعبييد؛ إ
 )) صييارت بين اهمييا كمييا جيياء فيييإيل اك نعبد وإيل اك نسممتعينثل ث (( 
 فصييارت ثل ث آيييات) مهذا بينممي وبيممن عبممدي نصممفين (الحديث 

دن البسييملة ونصف من اها لله وثل ث آيات ونصف من اهييا للعبييد، ولييو قلنييا إ
من اها ما استقام هذا.

دنك إذا جعلت البسملة من الفاتحة صارت الية الخيرة طويليية ةسا: أ خام
دن اها سييتمكون الييية الخيييرة  عسب مع ما قبل اها؛ ل  صراط الممذين((ل تتنا

 وهييذه ل))أنعمت عليهم غير المغضمموب عليهممم ول الضممل الين 
 امهممدنل ا(( أو )) إيل اك نعبممد وإيممل اك نسممتعين ((تتناسييب مييع قييوله: 

نجييه))الصراط المستقيم   ف اهو خلف البلغيية فصييار عنييدنا أربعيية أو
ممن الفاتحة. نعم دن البسملة ليست  لل اها تدل على أ ك

زر معنيياالطالب عميي صكر المم السييابقة إذا  مذ : يا شيخ! بارك الله فيمكم: في 
زب كما أننييا عس عقه ب مح نيل نسن بالنسان يعني  منه من الم اهلمكين هل يح ةد بعي أح

ععاء؟ ند عمة أو  صرنا من الصالحين برح عمن ذك محه ق  ننل
ةل تقول: فرعون لعنه الله ما فيه مانع.الشيخ عنا مث دق عي : ل بأس إذا ت

: ما في مانع أم يستحب؟الطالب



دقييف فيييه لقييول الرسييول: الشيييخ عو لبوا(: ل: السييتحباب أت فسمم  ل ت
فموا  سد رق رضوا إلى مل ا  .)الموات فإنهم أف

ةذا الطالب  ليس باللعان يترك هذا يا شيخ؟..: إ
عنه.الشيخ دن الله لع نته ل صن زما هذا لع : ل: اللعان للحياء أ

زم ميينالطالب : (الرحمن الرحيم) الرحمن ذكر بعض المفسرين أن اها أع
دما الرحيم ف اهي خاصة بالمؤمنين  ؟..الرحيم وتشمل المكفار أ

نض اهم قال: الرحمن عامة والرحيم خاصيية لمكيينالشيخ : نعم همكذا ذكر بع
لنييه فييي بييدائع دبه عليه ابن القيييم رحمييه اللييه أظ عسن وقد ن صرناه أح ما ذك

الفوائد. نعم
 عليييهفيطييرق: إذا قلنييا إن القييرآن بمعنييى قييارئ اسييم فاعييل الطالب

عبر  ...المعنيان يعني بمعنى الجمع مع ؟.... يقص علينا الخبار وال
ةة القييرآنالشيخ عقيي مقي دن قارئ بمعنى جامع فقط لنييه ح : ل: هم ذكروها أ

نسه   مقروء من ج اهة التلوة. نعم إنهما هو بينطه ق ويقرأ نف
.. النيياس  ...: اليات اللي وردت في القرآن على سبيل المثالالطالب

ورد الن اهي عن استعمال اها في غير ممكان اها؟
ععل القرآن بدل عن المكلمالشيخ : ل الستش اهاد ب اها ل بأس به أما أن تج

للمة عمك عن اها بقوله المت عكر صاحب جواهر الدب قصة عنو ف اهذا حرام ول اهذا ذ
مطب أولدهييا نتخيا ةل عيين المكلم وجياب قصية امييرأة  بيالقرآن المكريييم بيد
بالقرآن إذا قالت: تغدون قالت: آتنا غدائنا وإذا أمرت اهم يشييترون حاجيية
عبه ذلييك، من السوق قالت: ابعثوا أحدكم بورقمكم هذه إلى المدينة وأشيي
عمكلييم بييالقرآن ثم قال في آخر القصة هذه امرأة ل اها كذا ميين السيينين تت
صت تمامييا تجعييل زليي عضب علي اها الرحمن. والواقع أن اهييا ز دل فيغ مز عة أن ت مخاف
لزل اهييا علييى أغراضيي اها الخاصيية هييذا ل يجييوز، أمييا عن نت آيات القرآن المكريييم 

ةنا في الدنيا تقول:  ةل مفتو  المل ال((الستش اهاد بالقرآن مثل أن ترى رج
لر عند ربك والبنون زينة الحيل اة الدنيل ا والبل اقيل ات الصل الحل ات خي

 هييذا ل بييأس بيه، وقييد جيياء فييي الحييديث أن الرسييول عليييه الصييلة))
عزل مب جديد ل اهمييا نيي دما رأى الحسن والحسين وهما يعثران بثو عل والسلم 

رق اللهفأخذهما وقال: (  ) ))إنمل ا أموالكم وأولدكم فتنممة  (( صد
انت اهى الوقت طيب.

: أعوذ بالله من الشيطان الرجيييم بسييم اللييه الرحميين الرحيييم:القارئ
لل من الرحمن الرحيم)1( حم (( لب فصمملت آيممل اته)2 ( تنزي  كتل ا

ييل ا لقوم يعلمون  ننل ا عرب رر ض أكممثرمهم)3(قرآ نرا فأع نرا ونذي  بشي



سة ممل ا تدعونل ا إليممه)4(فهم ل يسمعون  سن إك فبنل ا في أ  وقل الوا قلو
إحجل اب فل اعمل إننل ا عممل املون إنك  إننل ا وبي إمن بي لر و لق وفي آذاننل ا و

)5( (.(
: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مييا المييراد بقييول اللييه تعييالى:الشيخ

 طيب في رأى آخر؟))؟ .... حم ((
: في رأيالطالب
: وهو؟الشيخ

ممن العجاز  ....:الطالب  هذه الحروف من اللغة العربية .... قال إن اها 
لد ذات اها كذا؟ لمكن ل اها مغزىالشيخ ةنى في ح : أنه ليس ل اها مع

عزيان نعم الطالب لدي للعرب.وأن اها: ل اها مغ  تح
ممن هذه الحروفالشيخ دون  عمك نم دن كلم العرب  : من كمال التحدي حيث أ

عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن أي اهما ترجح؟ ومع ذلك ع
: كلهما صح.الطالب
: ما يصح كلهما: متباينانالشيخ

تحدي ... :الطالب
لد ذات اها ل معنى ل اها كذا؟الشيخ : أنه في ح

 ...:الطالب
؟ معنى: كيف ل اهاالشيخ

...: ل اها معنى الطالب
دول, نعم يحيىالشيخ عت ال صح دج ةذا ر : إ

..: الطالب
 ما هو؟الشيخ:
: الثاني هذاالطالب
: ما هو الثاني؟ لنه هذا اختلط الحابل بالنابل ايش؟الشيخ

...: الثاني: أن اها حروف يعني عربية، الله سبحانه وتعالى الطالب
: ليس ل اها معنى في ذات اها هذا هو الم اهم يا جماعة ليس ل اها معنىالشيخ

دل يييا في ذات اها، طيب ما الدليل على أنييه ليييس ل اهييا معنييى فييي ذات اهييا؟ ي
يحيى 

: لنه ل يعلم معناها.الطالب
دلالشيخ عت عيين قولييك, ي صعيي نيعلم رج : سبحان الله! صار ل اها معنى لمكن ل 

يا محمد
: أنه هذه الحيروف العيرب يعنيي يعرفون اهيا وليسيت ل اهيا معنيىالطالب



 ...عندما
 )).بلسل ان عربي مبين: إن الله عز وجل يقول: (( طالب آخر

 نزل به الروح الميممن * علممى قلبممك لتكممون مممن: ايه ((الشيخ
 وهذه الحروف بمقتضى اللسان))المنذرين * بلسل ان عربي مبين 

دن صذنا أ العربي ليس ل اها معنى: حروف هجائية فقط وعلييى هييذا فييإذا أخيي
دن هذه الحروف ليييس ل اهييا معنييى دين أ القرآن نزل بلسان عربي مبين تب
مرد وقال: إذا قلتم ليس ل اها معنى فييي ذات اهييا نمو عرد علينا  مت اها فإذا أو في ذا

ةوا فما الجواب؟ صارت لغ
: الجواب على ذلك أن يقال ل اها معنى في غيرها ل اها معنىالطالب
: ل اها مغزى مغزى وهو كمال التحدي حيث يقال: يا أي اهييا العييرب!الشيخ

ننون كلممكم من هذه الحروف لو عمك دنمكم ت إ
ول تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن: الطالب
دن اهيياالشيخ مكير؟ عليى أ نذ : بارك الله فيك، طيب هل هناك قرينة على ميا 

نل التحدي ل اهؤلء العرب؟ نيراد ب اها كما حروف 
زن غالب جميع السور المبدوءة ب اهييذه الحييروف تييأتيالطالب : أي نعم ل

بعدها كلمة القرآن.
ةة إلى أن القييرآن ميينالشيخ نر القرآن إشار صك : أحسنت لنه يأتي بعدها ذ

نتم عنه. صز عج هذه الحروف ومع ذلك ع
 ))تنزيل من الرحمممن الرحيممم * كتممل اب فصمملت آيممل اتهقوله: (( 

صب الجملة؟ مر أع
ددم و(كتاب) مبتدأ مؤخر ويجوز تأخير المبتدأ الطالب ....: خبر مق
: والذي مشى عليه المؤلف؟الشيخ

..... : الذي مشى عليه المؤلف الطالب
دن (تنزيل)الشيخ : نعم .. العمكس المؤلف ذكر أ

: و(كتاب) خبرالطالب
: نعم أحسنت.الشيخ

ممين (كتيياب) بصييفته " ايييش ةل  طيب قوله: (قرآنا عربيا) قال: " إنه حييا
معنى هذا؟

... من المشته ق : ...الطالب
عحييال مين (كتيياب) بصييفته بصييفةالشيخ : أحسيينت, وفيييه احتمييال آخيير 

نء الحال مل مقدر وهو: كيف صح مجي ةبا عن سؤا ةضا جوا نن أي المكتاب ويمكو
عز مصييفت جييا نو عرة إذا  ممك ةب فصلت) والن من النمكرة فقال: إنه موصوف (كتا



نء الحال من اها كما هو معروف في كتب النحو  مجي
 )) (بشيييرا) –هييذا مبتييدأبشيرا ونذيرا فممأعر ض أكممثرمهمقوله: (( 

دن اللييه درسنا اليوم-  (لقوم يعلمون) يف اهمون ذلك وهم العييرب يعنييي أ
مته عضي عة ل اهيم فيي معار دجي نح عنه ويف اهميونه ول  ديا لقوم يعلمو ةنا عرب جعله قرآ

 إنل ا جعلنممل اه((والمكفر به؛ لن اهم يعلمونه كما قال تعالى في آية أخرى: 
نمون معناه حيييث جيياء بلسييان))قرآنل ا عربيل ا لعلكم تعقلون   أي تف اه

ةنييا....العرب،    (بشيرا ونذيرا) (بشيرا) صفة (قرآنا) يعنييي: جعلنيياه قرآ
ةرا لميين؟ لميين ةرا، بشييي ةيرا ونييذي ديا بش ةنا عرب ديا، كتاب فصلت آياته قرآ عرب

عمن به كما قييال تعييالى:  ةرا)) ومهدى وبشممرى للمسمملمين ((آ  ونييذي
دنه نذير لجميع العالمين كمييا قييال تعييالى: لمن كفر به وإن شئت فقل: إ

نرا(( إذي رن رن  إمي رل رعل ا لل إل رن  فكو ري إل إه  إد لب رع رلى  رع رن  رقل ا لر فف لل رل ا سز رن إذي  سل رك ا رر ربل ا رت  
دصا1[الفرقان:)) عذار عام وربما يمكون خا دن البشارة خاصة والن ] الم اهم أ

يدا ((كما قال تعالى:  فل رر به قومل ا  فتنذ  يعني الذين كفروا به انتب اهوا)) و
زصة، فمييا عمن والنذير تمكون عامة وتمكون خا فصارت البشير خاصة بمن آ
عره دن أثيي عرة؛ ل نره بشييا لمي خب نس نسر و هو البشير؟ البشير هو المخبر بما ي
ةرا) م اهه من الفرح (ونييذي نرق أسارير وج عرة النسان ول اهذا تب عش ن اهر على ب يظ

النذار هو العلم المقرون بالتخويف.
 (فييأعرض أكييثرهم) الفيياء)) فأعر ض أكثرمهم فهم ل يسمعون ((

عاطفة و(أعرض) معطوفة على (فصلت) يعني: كتاب فصلت آياته ومع
ون الفياء للسيتئناف أي: فيأعرض ذلك أعرض أكثرهم، ويحتميل أن تمك
دن اها جملة مستأنفة ل تعطف على ما قبل اها، (أعييرض أكييثرهم) أي يعني أ
نة العييراض عع قبول " هذا نتيجيي عغ اهم " ف اهم ل يسمعون سما أكثر الذين بل
مته وهييو ني السييماع عن اهييم؛ لنتفيياء فائييد أن اهييم صيياروا ل يسييمعون، ونفيي
ةة لعييدم أصييله وتييارة لعييدم دن السمع ينفى تار ععاظ والقبول، واعلم أ لت ال

نله تعالى:  مته فقو مله:)) إنك ل تسمممع الممموتى ((ثمر  هييذا نفييي لصيي
 ول تكونوا كل الذين قممل الوا سمممعنل ا((الميت ل يسمع، وقوله تعالى: 

عة لييه))ومهممم ل يسمممعون  دن السييمع الييذي ل ثميير  لنتفيياء ثمرتييه ل
كالمعدوم، و(قالوا) معطوفة على (فأعرض).

)) فبنل ا في أكنممة )) للنبي صلى الله عليه وسلم: ((  وقل الوا"   ))قلو
مة  عي مط  ممل ا تدعونل ا إليه وفي آذاننل ا وقممر ومممن بيننممل ا وبينممك((أغ

ددة عنييادهم))حجل اب فل اعمل إننل ا عل املون   هذا والعياذ بييالله ميين شيي
وكفرهم قالوا للنبي عليه الصلة والسلم وهو يدعوهم (قلوبنا في أكنة



زن مكي دنية جميع  مك مل اهم: (وقالوا قلوبنيا غليف) يعنيى ال مما تدعونا إليه) كقو
نر به، وقوله: (مما تدعونا إليييه) أي: ميين التوحيييد والطاعيية عت نيست وهو ما 
والش اهادة لله تعالى بالوحدانية ولنييبيه بالرسييالة، وإنمييا ذكييروا القلييوب
عقييل يعنييي فل نسييمع مث ةر)  لل الوعي، (وفييي آذاننييا وقيي دن اها مح نئوا ب اها؛ ل وبد
صمع عسيي نل  عقيي مث دن فييي آذاننييا  صغض فمكييأ نب نع إليك على كراهة و مم يعني: أننا نست
صوا عت عأ (ومن بيننا وبينك حجاب) أي: حائييل يحييول بيننييا وبينييك فل نييراك فيي

على كل مدارك الحاطة 


